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СТЕМ-освіта переваги навчання на 
практиці

• Практична освіта дає учням можливість вибору, надаючи свободу та 
креативність для вирішення задач способом, який вони розробили та 
вирішили самостійно реалізувати.

• Практичне навчання підвищує відповідальність учнів за виконану роботу, 
залучаючи їх до справжнього досвіду, а не лише слухати лекцію викладача 
про концепцію.

• Практичне навчання краще задіює мозок. Коли учні займаються тактильним 
або кінестетичним навчанням, обидві півкулі повинні обробляти 
інформацію. В результаті учні переважно згадують практичний досвід 
навчання, а не традиційну лекцію, яку читав викладач.

• Практичний досвід дозволяє студентам, ставати самостійними фахівцями. 
Практична діяльність за задумом орієнтована на учня, а не на вчителя. У 
цьому середовищі вчитель стає фасилітатором навчання, підтримує та 
направляє учнів, коли вони намагаються виконати завдання.





Мотивація для вчителя в підготовці команди 
з робототехніки та участі у змаганнях



• Це наймасштабніші змагання з робітничих професій, що
проводяться для учнів, студентів та молодих працівників.
Вперше конкурс WorldSkills Ukraine було проведено в 2016
році. З того часу, він став невід’ємною частиною української
системи освіти та молодіжного життя.

• Для України це дуже важливо, адже Worldskills допомагає не
тільки впровадженню кращих міжнародних практик у
навчання та державно-приватне партнерство, а й сприяє
підвищенню профорієнтації молоді, престижності робітничих
професій та професійної освіти.



Як пройшли регіональні відбори



Основні етапи, технічне завдання, критерії 
оцінювання

• Змагання WorldSkills за компетенцією 
мобільна робототехніка представлені 
трьома етапами
• Регіональний

• Всеукраїнський

• Міжнародний

Критерії оцінювання (напрямки):
• Організація роботи та 

управління 10 балів
• Комунікаційні та міжособистісні 

навички 10 балів
• Дизайн 15 балів
• Прототипування 10 балів
• Програмування, тестування та 

налаштування 15 балів
• Огляд ефективності та введення 

в експлуатацію 40 балів
Всього 100 балів





Механічні компоненти 
набору WorldSkills

• Набір складається більше ніж з 1300 різних 
конструктивних елементів серед яких:

• Необхідні ручні інструменти: викрутки, 
шестигранні та накидні ключі;

• Велике різноманіття профілів, пластин, 
планок і кронштейнів;

• Осі, втулки, стійки та з’єднувальна 
фурнітура;

• Шестерні, різноманітні механічні 
з’єднання, лопаті конвеєра, гусениці.

• Спеціальні кріплення для різноманітних 
датчиків, силових двигунів та 
серводвигунів.



Електронні компоненти набору WorldSkills

• Потужний мікроконтролер з інтерфейсами для 
різноманітних датчиків, силовими портами для 
підключення двигунів постійного струму, 
серводвигунів, та інших пристроїв

• Плата розширення для підключення додаткових 
двигунів постійного струму.

• Плата розширення для підключення бездротового 
геймпаду для програмування робота в режимі 
керування оператором.

• 4 двигуни постіного струму 12 вольт з енкодерами, що 
працюють зі швидкість до 100 обертів на хвилину та 
мають крутний момент 5 Н-м.

• 6 стандартних серводвигунів та серводвигун 
постійного обертання

• Бездротовий геймпад з можливістю програмування 18 
кнопок та сенсорної панелі.

• 40+ датчиків для реалізації будь-якого технічного
рішення.



Огляд та аналіз завдання відбіркового обласного етапу



Огляд та аналіз завдання відбіркового обласного етапу



Детальніше познайомитися із правилами, завданнями та 
методичними рекомендаціями до відбіркового обласного 
етапу WorldSkills за компетенцією Мобільна робототехніка

можна на сайті 

https://metodiki.edu2d3d.org.ua/

Щоб отримати сертифікат на 6 годин – достатньо пройти 
курс на сайті, відповісти на тести та залишити свій відгук



Плани щодо подальшого розвитку змагань з мобільної 
робототехніки в Україні



Вікторина для учасників:

Як ви почали займатися робототехнікою?

Як заняття робототехнікою впливають на ваших учнів?

З якими труднощами зіткнулися у викладанні робототехніки?

Які поради з програмних засобів чи обладнання можете надати?

Чи готові ви зібрати команду для участі у змаганнях WorldSkills ?

Сайченко Іван
098-340-57-85

paramayson@gmail.com


